
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

на виконання робіт зі створення публічного реєстру асфальто- і 

цементобетонних заводів для Державного агентства автомобільних доріг 

України 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

1.1 Загальні положення 

У цьому документі наведені технічні та якісні характеристики, перелік та 

термін надання послуг зі створення публічного реєстру асфальто- і цементобетонних 

заводів для Державного агентства автомобільних доріг України (далі – Реєстр АБЗ). 

Якісні та кількісні характеристики щодо обсягу відповідних послуг, ключові 

технічні та технологічні вимоги визначаються в цьому документі. 

1.2 Мета 

Метою створення публічного реєстру асфальто- і цементобетонних заводів є 

збір, обробка та зберігання інформації про атестовані Державним агентством 

автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) виробництва дорожньо-будівельних 

матеріалів для будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 

1.3 Призначення 

Реєстр асфальто- і цементобетонних заводів призначений для оприлюднення, 

моніторингу та візуалізації інформації про атестовані виробництва дорожньо-

будівельних матеріалів для будівництва та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг. 

1.4 Цілі  

Створити єдиний, унікальний та достовірний реєстр асфальто- і 

цементобетонних заводів. 

1.5 Перелік умовних скорочень 

Термін Значення 

АРІ Прикладний програмний інтерфейс (англ. Application 

Programming Interface) – набір визначень підпрограм, 

протоколів взаємодії та засобів для створення програмного 

забезпечення. 

kmplus Розроблений та впроваджений в рамках окремого проекту 

TAPAS у 2020 році публічний сервіс (портал 

https://kmplus.ukravtodor.gov.ua та API), який дозволяє 

перераховувати лінійні кілометрові прив'язки відносно 

певної автомобільної дороги загального користування (км+) 
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в глобальні координати (WGS84) і навпаки 

АБЗ Асфальто- і цементобетонні заводи. 

АРМ Автоматизоване робоче місце. 

БД База даних. 

Виконавець Організація, що створює публічний реєстр асфальто- і 

цементобетонних заводів. 

ДерждорНДІ Державне підприємство «Державний дорожній науково-

дослідний інститут імені М.П. Шульгiна». 

ДНТЦ «Дор’якість» Державне підприємство «Державний науково-технiчний 

центр» IНСПЕК. 

ДП Державне підприємство. 

Замовник Відповідна установа, яка виступає в якості користувача та 

власника публічного реєстру асфальто- і цементобетонних 

заводів. 

ЗІС Зовнішні інформаційні системи. 

КЕП Кваліфікований електронний підпис. 

ПЗ Програмне забезпечення. 

Платформа e-road Платформа для побудови інформаційно-аналітичних, 

звітних та моніторингових систем. 

ППЗ Прикладне програмне забезпечення. 

Реєстр АБЗ Публічний реєстр асфальто- і цементобетонних заводів для 

Державного агентства автомобільних доріг України. 

Укравтодор Державне агентство автомобільних доріг України. 

2 ВИМОГИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Створення публічного реєстру асфальто- і цементобетонних заводів для 

Державного агентства автомобільних доріг України повинно відповідати вимогам 

чинних нормативно-правових документів, а саме: 

− Конституції України; 

− Закону України «Про інформацію»; 

− Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг»; 

− Закону України «Про адміністративні послуги»; 

− Закону України «Про звернення громадян»; 

− Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

− Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах»; 

− Закону України «Про електронні довірчі послуги»; 

− Закону України «Про захист персональних даних»; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню 

у формі відкритих даних»; 
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− Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 «Про 

затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг»; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522 «Про 

затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних»; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про 

затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах 

виконавчої влади»; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про 

затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах та організаціях державної форми власності»; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про 

затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»; 

− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р 

«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні»; 

− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 649-

р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»; 

− СОУ 42.1-37641918-063:2016 Геоінформаційна система автомобільних 

доріг. Вимоги до складу, змісту та застосування; 

− СОУ 42.1-37641918-038:2016 Паспорт автомобільної дороги; 

− СОУ 42.1-37641918-122:2014 Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу 

робіт з інформаційного забезпечення; 

− ДСТУ 2481-94 Системи оброблення інформації. Інтелектуальні 

інформаційні технології. Терміни та визначення; 

− ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. 

Терміни та визначення; 

− ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення; 

− ДСТУ 4302:2004 (ISO/IEC 6592:2000, MOD) Інформаційні технології. 

Настанови щодо документування комп’ютерних програм; 

− ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E) Системи та програмне забезпечення – опис 

архітектури; 

− ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. 

Загальні положення; 

− ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни 

та визначення; 

− ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та 

визначення; 

− ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації». Технічний захист інформації. Основні 

положення; 

− ДК 010-98 «Державний класифікатор управлінської документації»;  
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− ДСТУ ISO/IEC 12207:2014 «Інженерія систем і програмного забезпечення. 

Процеси життєвого циклу програмного забезпечення»; 

− ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 Інформаційні технології. Словник термінів 

(ISO/IEC 2382:2015, IDT); 

− ДСТУ 4145-2002 Інформаційні технології. Криптографічний захист 

інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих; 

− ГОСТ 34.003-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на 

автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення; 

− ГОСТ 34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на 

автоматизовані системи. Види, комплектність і позначення документів при 

створенні автоматизованих систем; 

− ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на 

автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення; 

− ГОСТ 34.602-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на 

автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої 

системи; 

− ГОСТ 34.603-92. Інформаційна технологія. Види випробувань 

автоматизованих систем; 

− НД ТЗІ 1.1-003-99. Термінологія в галузі захисту інформації у 

комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу; 

− НД ТЗІ 1.4-001-2000. Типове положення про службу захисту інформації в 

автоматизованій системі; 

− НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації у комп’ютерних 

системах від несанкціонованого доступу; 

− НД ТЗІ 2.5-005-99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні 

функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від 

несанкціонованого доступу (зі Зміною № 1, затвердженою наказом 

Адміністрації Держспецзв’язку від 15.10.2008 № 172); 

− НД ТЗІ 3.6-001-2000. Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. 

Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів 

технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу; 

− НД ТЗІ 3.7-001-99. Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання 

на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій 

системі; 

− НД ТЗІ 3.7-003-05. Порядок проведення робіт із створення комплексної 

системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі; 

− РД 50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс 

стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. 

Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів; 

− РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс 

стандартів і керівних документів на автоматизовані системи. Загальні 

положення. 
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3 ВИМОГИ ДО ПУБЛІЧНОГО РЕЄСТРУ АСФАЛЬТО-  

І ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ЗАВОДІВ 

3.1 Загальні вимоги 

Технологічна гнучкість, надійність роботи, скорочення часу та сукупних витрат 

на підтримку повинні досягатись за рахунок реалізації принципів стандартизації та 

уніфікації, а саме:  

− уніфікації правил структурної побудови та організації прикладних 

програмних компонент, їх взаємодії між собою;  

− стандартизації вимог до побудови бази даних, формування єдиних вимог до 

класифікації об’єктів та їх атрибутивного складу;  

− уніфікації правил побудови інформаційної взаємодії з іншими 

інформаційними системами. 

Обмін даними з реєстром АБЗ можливий та передбачається за умов готовності 

систем/сервісів/рішень (зовнішніх інформаційних систем (далі – ЗІС))*, з якими 

виконуватиметься інтеграція та налаштування взаємодії для отримання, передачі та 

обробки даних, а саме: 

− Kmplus. 

− Платформа e-road. 

*Взаємодія із вище вказаними системами передбачається за умов готовності 

бек-енд частини рішень, з якими виконуватиметься інтеграція. У будь-якому випадку, 

реалізація обміну наборами даних реєстру АБЗ із ЗІС здійснюється без змін 

програмного коду вказаних рішень. Вказані рішення не потребують доопрацювання в 

межах даної закупівлі. 

Взаємодія реєстру АБЗ з ЗІС, сервісами та програмно-технічними комплексами 

(включаючи сторонні веб-портали) повинна передбачати реалізацію програмних 

інтерфейсів через API. 

Реєстр асфальто- і цементобетонних заводів – рішення, призначення якого 

забезпечити можливість реєстрації та внесення даних про асфальто- і цементобетонні 

заводи та їх атестацію і розрахунок відстані до об’єкту ремонту. 

Реєстр АБЗ повинен містити наступні функціонально-структурні розділи: 

− Реєстр асфальто- і цементобетонних заводів; 

− Інтерактивна мапа; 

− Калькулятор розрахунку відстані до об’єкту ремонту; 

− Адміністрування. 
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3.2 Вимоги до реєстру асфальто- і цементобетонних заводів 

Реєстр асфальто- і цементобетонних заводів повинен забезпечити можливість:  

− внесення авторизованих записів про існуючі документи Атестат 

(відповідності) АБЗ, коригування та анулювання раніше внесених записів; 

− внесення базових даних про АБЗ: 

o пошук за населеним пунктом (адресою), геокодування; 

o пошук за КМ+; 

o пошук за номером сертифікату; 

o пошук за кодом ЄДРПОУ; 

o інтерактивне цілевказування на мапі, зворотній геокодинг у КМ+; 

o підтримка супутникових зображень; 

o пряме внесення географічних координат. 

− перевірки наявності Атестату; 

− формування електронного Атестату у форматі PDF з QR кодом що містить 

посилання з номером сертифікату, де можливо переглянути сертифікат та 

завантажити електронну версію сертифікату у форматі PDF з КЕП. 

− Завантаження раніше виданих сертифікатів так їх скан-копій з КЕП у 

форматі PDF. 

− Формування сторінок реєстру АБЗ за номером сертифікату що міститься у 

(URL)  (перегляд інформації сертифікату, завантаження сертифікату), та 

кодом ЄДРПОУ підприємства (перегляд сертифікатів що були видані 

підприємству) 

− Індексацію бази сертифікатів пошуковою системою google з можливістю 

пошуку. 

− Вільний доступ до реєстру через API за пошуковими запитами. 

− Формування електронних паспортів та внесення e-ТТН  на партію товару, 

що відпускається з заводу з автоматичною щоденною публікацією на портал 

відкритих даних. 

3.3 Вимоги до інтерактивної мапи 

Інтерактивна мапа повинна забезпечити можливість:  

− перераховувати, зберігати, та відображати GPS координати асфальто- і 

цементобетонних заводів в лінійні прив’язки і навпаки; 

− побудови різних варіантів вибірки об’єктів за запитами (передбачається 

можливість налаштування фільтрів або шарів мапи, з можливістю додавати 

нові шари/фільтри і відображати всі показники одночасно. 

Вимоги до інтерактивної мапи: 
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− Мапа повинна зберігати всі виконані налаштування (перелік шарів, стиль 

відображення, надписи тощо). 

− Масштаби мапи повинні дозволяти здійснювати як загальний огляд 

території України в цілому так і збільшення/зменшення області, де 

розташовані об’єкти з автоматичною генералізацією об’єктів карти 

відповідно до вибраного користувачем масштабу відображення. 

− При виборі об’єкту необхідно відображати уточнюючу інформацію та дані 

після вибору його на мапі. 

Детальні вимоги до інтерактивної мапи повинні бути уточнені та викладені в 

Технічному завданні. 

3.4 Вимоги до калькулятора розрахунку відстані до об’єкту ремонту 

Калькулятор розрахунку відстані до об’єкту ремонту повинен забезпечити 

можливість підтримки прийняття рішень за допомогою: 

− пошуку за населеним пунктом; 

− пошуку за індексом автодороги; 

− пошуку за КМ+; 

− пошуку за діапазоном КМ+; 

− інтерактивного виміру «Лінійка» з накопиченням (полілінійний) у довільній 

формі. 

Детальні вимоги до калькулятора розрахунку відстані до об’єкту ремонту 

повинні бути уточнені та викладені в Технічному завданні. 

3.5 Вимоги до функціонального розділу Адміністрування 

Функціональний розділ Адміністрування повинен забезпечувати можливість: 

− внесення, видалення, редагування даних в системі;  

− адміністрування довідників та класифікаторів; 

− адміністрування БД просторових координат доріг/ділянок ремонтів доріг 

місцевого значення та вулиць і доріг населених пунктів; 

− нанесення на карту об’єктів інфраструктури; 

− управління обліковими записами користувачів;  

− управління правами користувачів та режимами доступу до функціональних 

можливостей та логічних розділів (коригування, доступ до даних тощо); 

− організації робочих місць з функціями та можливостями згідно посадових 

обов’язків; 

− ведення рольової моделі користувачів з обов’язковою реалізацією таких 

ролей: 
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o Адміністратор; 

o Реєстратор; 

o Гість; 

o Користувач. 

− автентифікації/авторизації користувачів за допомогою логіну та паролю. 

Реалізація рольової моделі повинна бути спрямована на спрощення процедури 

надання доступу користувачам до інформаційних ресурсів та функцій Реєстру АБЗ. 

Детальні вимоги до розділу Адміністрування повинні бути уточнені та 

викладені в Технічному завданні. 

3.6 Вимоги до рольової моделі 

Публічний реєстр асфальто- і цементобетонних заводів повинен забезпечити 

можливість гнучкого поділу повноважень для доступу до нього користувачів різних 

ролей.  

Основною аудиторією користувачів публічного реєстру асфальто- і 

цементобетонних заводів може бути: фахівці структурних та регіональних підрозділів 

Державного агентства автомобільних доріг України, ДерждорНДІ, Дорякість. 

Публічний реєстр асфальто- і цементобетонних заводів повинен забезпечити 

реалізацією робочих місць для таких ролей: 

− Адміністратор; 

− Реєстратор; 

− Гість; 

− Користувач. 

Адміністратор у своєму АРМ повинен мати змогу створювати користувачів, 

редагувати, видаляти і надавати їм доступ, здійснювати підтримку функціонування 

ПЗ, адміністрування користувачів, бекап БД, підтримку словників та виконувати 

періодичну публікацію відкритих даних. 

Реєстратор – користувач, що робить записи про реєстрацію Атестатів АБЗ. 

Гість (анонімний користувач публічної частини або ПЗ-сервіс, що його імітує) 

– отримує інформацію онлайн від реєстру АБЗ в реальному часі. 

Користувач – пошук та перегляд інформації. 

Детальні вимоги до рольової моделі повинні бути уточнені та викладені в 

Технічному завданні. 
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3.7 Вимоги до інтеграції (взаємодії) з іншими інформаційними 

системами 

Публічний реєстр асфальто- і цементобетонних заводів повинен мати 

інтеграцію з: 

− Kmplus. 

− Платформа e-road. 

Рішення щодо інтеграції (взаємодії) з іншими інформаційними системами 

повинно забезпечувати: 

− Доступність стандартного механізму віддалених програмних методів 

викликів Публічного реєстру асфальто- і цементобетонних заводів за 

допомогою веб-сервісів. 

− Можливість експорту даних у визначених машиночитаних форматах в тому 

числі за допомогою АРІ. 

− Автоматичне вивантаження, у визначених машиночитаних форматах, на 

Єдиний державний веб-портал відкритих даних набору даних "Реєстр 

асфальто- і цементобетонних заводів". Перелік та порядок полів реєстру, 

які підлягають автоматичному вивантаженню  у формі відкритих даних на 

Єдиний державний веб-портал відкритих даних визначається в 

деталізованому ТЗ за погодженням Замовника. 

Публічний реєстр асфальто- і цементобетонних заводів повинен бути 

побудована таким чином, щоб мінімізувати мережевий трафік між клієнтом і 

сервером застосувань, що знизить вимоги до каналів зв'язку. 

Обмін даними між Публічним реєстром асфальто- і цементобетонних заводів, 

що пропонується до впровадження, та зовнішніми системами повинен здійснюватися   

по захищених каналах зв'язку (у тому числі із застосуванням стандартних 

криптографічних алгоритмів). 

Детальні вимоги до взаємодії Публічного реєстру асфальто- і цементобетонних 

заводів із зовнішніми інформаційними системами повинні бути уточнені та викладені 

в Технічному завданні.  

4 НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІЧНОГО РЕЄСТРУ 

АСФАЛЬТО- І ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ЗАВОДІВ 

4.1 Технічні вимоги в цілому 

− Реєстр АБЗ повинен мати архітектуру, побудовану на сучасних технологіях 

зберігання, обробки, аналізу даних та доступу до них.  
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− Реєстр АБЗ повинен представляти собою комплекс інформаційних, 

програмних, технічних, організаційно-методичних та інших необхідних 

засобів, що забезпечують збір, обробку, зберігання, передачу даних.  

− Інтерфейс користувача та інструменти користувача (включно з 

інструментами внесення, обробки, перегляду та керування даними) повинні 

бути реалізовані виключно за допомогою web-інтерфейсу; 

− Інтерфейс користувача повинен коректно функціонувати при використанні 

будь якої актуальної версії популярних браузерів без обмеження 

функціоналу; 

− Інформаційна архітектура Реєстру АБЗ повинна відповідати сучасним 

вимогам щодо побудови інтерфейсів користувачів.  

− Повинні використовуватись програмні засоби з відкритими кодами та 

найсучасніші і перспективні формати інформаційного обміну даними.  

− Інформаційна архітектура повинна відповідати сучасним вимогам щодо 

побудови користувацьких інтерфейсів та відповідати досвіду користувачів. 

Наявність зручного інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу із системною 

україномовною підтримкою. Інформаційна архітектура повинна 

передбачати максимальну сумісність програмно-технічних функціональних 

компонентів. 

− Мати можливість ведення загально-інформаційного та тематичного за 

розділами змісту державною мовою, а також коригування базових 

елементів дизайну (в межах інформаційної архітектури).  

− Зручність в користуванні.  

− Реєстр АБЗ повинен мати централізовану структуру зберігання та обробки 

даних.  

− Технологічно побудова Реєстру АБЗ повинна забезпечувати:  

o розмежування доступу до обробки даних, запобігання 

несанкціонованого доступу до них;  

o копіювання і зберігання масивів інформації.  

− Передбачати надання доступу користувачам до БД в межах Реєстру АБЗ в 

рамках наданих їм прав та повноважень.  

− Програмне забезпечення реєстру, та базові компоненти (операційні 

системи, бази даних, сервери web-додатків та інші) повинні працювати у 

віртуальному середовищі Microsoft Hyper-V. 

4.2 Рішення повинно базуватися на: 

− Підтримці актуальності, повноти, цілісності та доступності інформації. 
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− Застосуванні правила централізованого накопичення, зберігання та обробки 

інформації. 

− Забезпеченні надійного захисту інформації від порушення її цілісності, 

витоку та блокування згідно з порядком, встановленим нормативно-

правовими державними актами і нормативними документами в галузі 

захисту інформації. 

− Забезпеченні надійності, резервування компонентів технічного 

забезпечення Реєстру АБЗ. 

− Застосуванні сучасних інформаційних технологій. 

− Підтримці актуальності, повноти, несуперечності, цілісності та доступності 

інформації. 

− Забезпеченні централізованого управління, безперервного контролю 

функціонування та централізованого налаштування Реєстру АБЗ. 

− Використанні сучасних засобів програмної інженерії при розробці 

програмного прикладного забезпечення. 

4.3 Вимоги до чисельності, кваліфікації та режиму роботи персоналу 

Запропоновані Виконавцем рішення з чисельності та кваліфікації персоналу 

Реєстру АБЗ повинні забезпечити:  

− безперервне супроводження Реєстру АБЗ на стадії впровадження;  

− цілодобовий режим роботи Реєстру АБЗ за призначенням в повному обсязі;  

− усунення відмов роботи Реєстру АБЗ;  

− адміністрування (оперативне налагодження під час експлуатації) роботи 

Реєстру АБЗ. 

4.4 Вимоги до надійності 

Рівень надійності повинен досягатися узгодженим застосуванням 

організаційних, організаційно-технічних заходів та програмно-апаратних засобів. 

Збереження працездатності повинне забезпечуватися надійністю роботи під час 

відмови одного або декількох компонентів за рахунок їх резервування. При цьому 

повинна вимагатися мінімальна увага з боку адміністратора щодо реакції на усунення 

наслідків відмов компонентів. Збереження даних повинне забезпечуватися 

програмно-апаратними засобами та механізмами обміну інформації. 

Надійність Реєстру АБЗ повинна бути забезпечена за такими напрямками: 

− забезпечення працездатності Реєстру АБЗ; 

− збереження даних Реєстру АБЗ; 
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Надійність повинна забезпечуватись за рахунок: 

− використання сучасних технологій розширення та удосконалення Реєстру 

АБЗ та забезпечення якісного тестування; 

− апаратно-програмного захисту роботи від стороннього несанкціонованого 

програмно-апаратного втручання; 

− оперативної заміни програмно-технічних засобів, що вийшли з ладу; 

− сумісності технічних засобів та програмного забезпечення. 

4.5 Вимоги до інформаційної безпеки 

Необхідно дотримуватися базових заходів по забезпеченню захисту інформації 

та технологічної інформації про Реєстр АБЗ. Повинні бути реалізовані такі заходи по 

захисту початкового рівня, а саме: 

− організаційно-адміністративні; 

− апаратно-програмні; 

− інженерно-технічні. 

4.6 Вимоги до ергономіки 

Рішення щодо ергономіки інтерфейсу повинне надавати у використання 

користувачу зрозумілу логічну побудову інформаційної архітектури з певним 

набором відповідних графічних, текстових, функціональних компонентів. 

Побудова логічних зв’язків у межах певної функціональності повинна бути 

зручною та інтуїтивно зрозумілою. 

Усі інтерактивні елементи повинні бути виконані в зручному та зрозумілому 

подаванні з набором відповідних текстових та/або графічних інформаційних підказок.  

Користувач повинен мати зручний інтерфейс із обґрунтованим набором 

необхідних інструментів для виконання певних дій, започаткованих у межах 

відповідного бізнес-процесу. 

Рішення щодо ергономіки інтерфейсів повинно забезпечувати: 

− зрозумілу логічну побудову переходів відповідно до інформаційної 

архітектури;  

− виконання всіх екранних форм користувацького інтерфейсу в єдиному 

графічному дизайні з однаковим розташуванням основних елементів 

управління і навігації. Схожі операції повинні виконуватись з 

використанням ідентичних графічних елементів у повній відповідності до 

побудови (структури) інформаційної архітектури рішення;  
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− виконання всіх інтерактивних елементів у зручному та зрозумілому 

представленні із набором відповідних текстових та/або графічних 

інформаційних підказок;  

− зручність побудови графічних інтерфейсів з відповідною айдентикою та 

текстовими складовими із урахуванням міжнародних рекомендацій щодо 

юзабіліті рішень;  

− вбудовані механізми валідації значень, що визначаються для окремих полів, 

комбінацій полів (контекстно-залежний контроль), контроль значень полів 

за довідниками/класифікаторами, а також на відповідність вже введеним 

даним (базі даних). 

4.7 Вимоги до режимів функціонування 

Безперервне повноцінне функціонування відповідно до заявленого 

функціоналу. Серверні програмно-технічні засоби повинні функціонувати в 

цілодобовому режимі із заздалегідь визначеними періодами регламентного 

обслуговування. 

Експлуатація Реєстру АБЗ повинна передбачати такі режими: 

− Основний режим – режим штатного функціонування всіх компонентів 

Реєстру АБЗ за своїм призначенням.  

− Нештатний режим – режим нештатного функціонування всіх компонентів 

Реєстру АБЗ, наприклад, недоступність даних серверу. 

− Режим адміністрування – режим здійснення централізованого 

автоматизованого налагоджування та автоматизованого оновлення 

компонентів Реєстру АБЗ одночасно з роботою решти користувачів в ПЗ в 

основному режимі або в режимі Технічного обслуговування. 

− Режим регламентного обслуговування – режим регламентного технічного 

обслуговування та відновлення працездатності технічних засобів 

компонентів Реєстру АБЗ. 

4.8 Вимоги до збереження інформації під час аварій 

Аварійною ситуацією є аварійне завершення процесу, виконуваного будь-яким 

компонентом Реєстру АБЗ, а також «зависання» такого процесу. 

При роботі Реєстру АБЗ можливі наступні аварійні ситуації, які впливають на 

надійність роботи ПЗ: 

− збій в електропостачанні сервера; 

− збій в електропостачанні робочої станції користувачів; 

− збій в електропостачанні забезпечення локальної мережі (поломка мережі); 
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− помилки Реєстру АБЗ, не виявлені при налагодженні та випробуванні; 

− збій програмного забезпечення сервера. 

Якщо в процесі перевірки виявляються помилки, то Реєстр АБЗ повинен 

спробувати виправити знайдені помилки. У випадку виявлення помилок Реєстр АБЗ 

повинен занести інформацію про помилки до системних журналів відповідної БД. 

Контроль за функціонуванням Реєстру АБЗ, проведенням планових і 

позапланових регламентних робіт, усуненням відмови і збою повинне здійснюватися 

технічним персоналом підрозділів інформаційних технологій Замовника. 

4.9 Вимоги до патентної чистоти 

Патентна чистота Реєстру АБЗ повинна бути забезпечена розробником і 

гарантуватися фірмами-виробниками програмних засобів. Ліцензійні обтяження не 

повинні перешкоджати зміні користувача цих прав - якщо програмне рішення 

побудоване на базі платформи, що ліцензується, таке рішення повинно бути вільне 

від ліцензійних обтяжень (в тому числі фінансових), що перешкоджають його 

вільному використанню Замовником робіт у подальшому -безстрокова ліцензія; 

Виконавець, повинен включити до складу пропозиції та бюджету, всі 

компоненти які необхідні для роботи реєстру та ліцензуються, а саме (операційні 

системи, сервери баз даних, сервери web-додатків та інші компоненти) 

4.10 Вимоги до стандартизації й уніфікації 

Стандартизація та уніфікація функцій компонентів Реєстру АБЗ повинна бути 

забезпечена за рахунок використання сучасних інструментальних програмних засобів, 

які підтримують єдину технологію проектування та розробки функціонального, 

інформаційного та програмного забезпечення. 

Рішення з технічного та загального програмного забезпечення повинні 

передбачати вибір сумісних, найбільш інтегрованих програмних та технічних засобів, 

які відповідають вимогам сучасних міжнародних стандартів відкритих систем та 

програмних засобів. 

4.11 Вимоги до лінгвістичного забезпечення 

Лінгвістичне забезпечення Реєстру АБЗ повинно включати розвинуті мовні 

засоби розробки програмного забезпечення. 

Мовні засоби програмування будуть обираються Виконавцем відповідно до 

рішень Реєстру АБЗ. 
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4.12 Вимоги до метрологічного забезпечення 

Вимоги до метрологічної сумісності технічних засобів Реєстру АБЗ не 

пред’являються. На вимогу Замовника метрологічна сумісність технічних засобів 

може бути проведена сторонніми організаціями. 

4.13 Вимоги до інформаційного забезпечення 

Інформаційне забезпечення повинно відповідати таким вимогам та 

можливостям:  

− забезпечення фізичної та логічної цілісності даних;  

− мінімізація надмірності даних, що зберігаються;  

− стандартизація представлення даних;  

− достовірність та актуальність даних. 

5 СКЛАД ТА ЗМІСТ ПОСЛУГ 

5.1.1 Перелік послуг з розробки та впровадження програмного 

забезпечення повинен передбачати такі етапи: 

1 етап: Формування вимог і розробка технічного завдання: 

− Обстеження об’єкту автоматизації. 

− Розробка документації: 

o Технічне завдання. 

2 етап: Розробка програмного забезпечення та документації: 

− Розробка програмного забезпечення. 

− Розгортання та налаштування на комплексі технічних засобів Замовника. 

− Розробка документації: 

o інструкція адміністратора; 

o інструкція користувача; 

o програма та методика випробувань; 

o протокол попередніх випробувань. 

− Проведення попередніх випробувань. 

− Приймання програмного забезпечення у дослідну експлуатацію. 

3 етап: Дослідна експлуатація: 

− Розробка документації: 

o Загальний опис рішення. 
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o Програма та методика випробувань. 

o Протокол дослідної експлуатації. 

− Проведення дослідної експлуатації. 

 

5.2 Вимоги до документації та методичного забезпечення 

Рішення щодо методичного забезпечення повинно враховувати оптимізацію 

ділових (функціональних) процесів відповідно до змін, що відображають 

автоматизацію цих процесів. 

В ході надання послуг Виконавець може надати пропозиції щодо змін в 

нормативні акти (при необхідності), в нормативно-технічну документацію відповідно 

до прийнятих технічних та організаційних рішень. 

До складу документації повинні входити:  

− Технічне завдання. 

− Підписаний договір про конфіденційність і нерозголошення інформації. 

− Керівництво адміністратора. 

− Керівництво користувача.  

− Програма та методика випробувань. 

− Протокол попередніх випробувань. 

− Акт приймання ПЗ в дослідну експлуатацію. 

− Загальний опис рішення.  

− Програма та методика випробувань.  

− Протокол дослідної експлуатації.  

− Акт наданих послуг. 

Документи повинні бути надані у паперовому та електронному вигляді. 

Документи в електронному вигляді розміщуються відповідно до бізнес-процесу, 

визначеному Замовником. 

5.3 Гарантійне обслуговування та технічна підтримка 

Термін гарантованої технічної підтримки, що надається Виконавцем, має 

складати не менше 1 року з моменту приймання Системи Реєстру АБЗ Замовником. 

Протягом гарантійного терміну Виконавець здійснює всі дії, пов’язані з 

виправленням помилок у Системі, у строк, узгоджений із замовником, на безоплатній 

основі. 

До гарантійного обслуговування та технічної підтримки повинно входити: 
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● Періодичне технічне обслуговування системи 

● Виправлення виявлених помилок 

● Оновлення версій програмного забезпечення реєстру та системного 

програмного забезпечення (операційних систем, баз даних, серверів web-

додатків та інших компонент що входять до складу системи). 

● Відновлення роботи реєстру у випадку технічних збоїв апаратного та або 

програмного забезпечення. 

5.4 Вимоги до розробника 

Розробник повинен надати інформацію щодо команди розробників, задіяних 

для реалізації даного проекту і резюме кожного з членів команди. 

Перевага надається учасникам, у яких ключовий персонал команди має: 

● досвід з розроблення веб-орієнтованого програмного забезпечення; 

● досвід успішного впровадження не менше 3 проектів; 

● досвід розроблення та/або інтеграції геоінформаційних систем 

інфраструктурного спрямування. 

 

Розробник повинен надати посилання на місцезнаходження макету*, що 

містить реєстр АБЗ, в мережі Інтернет.  

*- під макетом мається на увазі картка АБЗ та записів про існуючі документи 

Атестат (відповідності) АБЗ, коригування та анулювання раніше внесених записів. 

Відображення АБЗ на карті з використанням кластеризації та типізації міток в 

залежності від заданих параметрів фільтрації даних, відображення об'єктів ремонту. 

Фільтрацію даних за параметрами продуктивності АБЗ, наявності діючого 

сертифікату на визначений термін, балансоутримувача АБЗ. 

5.5. Строки виконання   

● Орієнтовний строк розробки складає 2 місяці від дня заключення Контракту.        

● Всі етапи розробки мають завершитись до 15 вересня 2021 року. 

 


